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Toepassing

CERA-S-TCO2 sensors zijn ontworpen voor het detecteren van 
kooldioxidegehaltes in de ruimte. De ingebouwde zender kan worden 
gebruikt voor vraaggestuurde ventilatieregeling. Optioneel kan de 
sensor de ruimtetemperatuur meten.

Kenmerken

• Compact ontwerp voor ruimtetoepassingen
• Eenvoudige installatie dankzij LED-indicatie, testknop en
 automatische uitvoer modus detectie
• Voorzien van insteek-klemblokken, eenvoudig te monteren
• Optioneel leverbaar met setpoint-verstelling, LCD-schern 
 of 3-kleuren LED-indicatie
• NDIR-sensor (infrarood)
• ABCLogic (automatische basislijncorrectie) voorkomt langdurige drift
• Automatische input detectie (geen jumpers)

Bestelcode

CERA-S-TCO2  Ruimtetemperatuur en CO2-sensor
CERA-S-TCO2SP  Uitvoering met Setpoint-verstelling
CERA-S-TCO2LCDSP Uitvoering met LCD-scherm en Setpoint-verstelling
CERA-S-TCO2LCD  Uitvoering met LCD-scherm
CERA-S-TCO2LED  Uitvoering met 3-kleuren LED-indicatie

CO2-Sensor
TYPE

CERA-S-TCO2
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Technische specifi caties

Uitgangen 0-5Vdc of 4-20mA, 3-draads zelf detecterend

Voedingsspanning 24Vac/dc ±10%

Levering stroom 30mA gemiddelde, 390mA top

Elektrische aansluitingen Steekbaar veerbelast klemmenblok min. 0,2 mm2, max. 1.5mm2

Elektrische verbindingen

Kooldioxide (CO2) sensor

Bereik 0 - 2000 ppm

Meet interval 2 seconden

Nauwkeurigheid ±70ppm ±3% van de meetwaarde

Drukafhankelijkheid ±1.6% per afl ezing kPa afwijking van de normale druk

Responspercentage 2 minuten bij 90%

Temperatuur (T) sensor

Bereik 0 to 40°C

Nauwkeurigheid {20 tot 40°C} ±0.5°C

Lange termijn stabiliteit <0.02°C per jaar

Responspercentage 5 tot 30 seconden (ԏ63%)

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuuur 0 tot 50°C

Vochtigheid 0 tot 85% RH (niet condenserend)

Behuizing

Materiaal ABS (vlamvertragend)

Kleur RAL 9003 met gepolijste witte afwerking

Afmetingen 115 x 85 x 30 mm (l x b x d)

Bescherming IP30

Setpoint
Weerstand 0-10kꭥ of 11-1kꭥ ±30%
Voor 1-11kꭥ gebruik de 0-10kꭥ en voeg een 1kꭥ weerstand
toe aan de regelaar ingang

LCD Om alle ingestelde meetwaarden te tonen

LED
3-kleuren LED-indicatie voor kooldioxide niveau
Groen < 1000 ppm
Geel 1000 - 1500 ppm
Rood > 1500 ppm

TYPE
CO2-Sensor
CERA-S-TCO2
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Installatie instructies

 Bij het omgaan met deze sensoren moeten antistatische voorzorgsmaatregelen worden getroff en. De PCB bevat circuits die   
 beschadigd kunnen worden door statische ontlading.

Opmerking: dit product is niet geschikt voor gebruik in zwembaden & spa-toepassingen. Sensoren die in dit soort toepassingen worden 
gebruikt, vallen standaard buiten onze garantievoorwaarden. Chemicaliën die in zwembaden en wellness worden gebruikt, kunnen de 
elektrochrome componenten vervuilen, wat resulteert in een kortere levensduur.

1. Selecteer een plek op een muur van de te controleren ruimte, die een representatief voorbeeld van de heersende kamerconditie 
 zal  geven. Plaats de sensor niet in direct zonlicht, op een buitenmuur of in de buurt van warmtebronnen. Een ideale montagehoogte 
 is 1,5 m vanaf de vloer.

2. Maak de beveiligingsschroef aan de onderkant van de behuizing los en verwijder het voorpaneel van de grondplaat.

3. Gebruik de grondplaat als een sjabloon en markeer de opening in het midden en bevestig deze aan de muur met geschikte schroeven. 
 Als alternatief kan de grondplaat worden gemonteerd op een standaard inbouwdoos. De grondplaat is geschikt voor EU- en Noord-  
 Amerikaanse bevestigingen.

4. Voer de kabel door het gat in de grondplaat van de behuizing, ontkoppel het klemmenblok van de printplaat en sluit de kernen af bij het   
 losse klemmenblok. Zoals vereist, laat wat speling over binnen in de sensor.

5. Sluit het klemmenblok aan op de pennenkop op de printplaat. Controleer polariteit en oriëntatie. Plaats de behuizing terug op de grondplaat  
 en draai de beveiligingsschroef (indien nodig) vast door het lipje aan de onderkant van de grondplaat.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat het klemmenblok in de juiste positie en richting is geplaatst. De kabelinvoer wijst naar het midden van de sensor.

6. Verbind alle sensoruitgangen met de controlleringangen of met het apparaat.

7. Voordat u de sensor van stroom voorziet, moet u ervoor zorgen dat de voedingsspanning binnen de opgegeven toleranties ligt.

BELANGRIJK! Het is belangrijk om alle elektrische uitgangsaansluitingen te maken voordat u de voedingsspanning toevoert. Als de sensor niet 
in deze volgorde is aangesloten, kan schade worden toegebracht aan het ingangscircuit van de regelaar of het apparaat waarop de sensoruitgang 
(en) zijn aangesloten.

8. Wacht 3 minuten voordat u de functionaliteit controleert en tenminste 30 minuten voordat u de controles vóór de inbedrijfstelling uitvoert.  
 Hierdoor heeft de elektronica tijd om te stabiliseren. In normale gebouwbeheertoepassingen wordt de nauwkeurigheid gedefi nieerd na   
 minimaal 3 ABC (72 uur) continu bedrijf. Automatische achtergrond Logic (ABC) is ontworpen voor gebruik in HVAC-toepassingen waarbij 
 de CO2-concentratie binnen een periode van 7 dagen zal dalen tot buiten de omgevingsconditie (400 ppm).

CO2-Sensor
TYPE

CERA-S-TCO2

Afmetingen
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TYPE
CO2-Sensor
CERA-S-TCO2

Aansluitschema

24V  Toevoer 24Vac/dc   FS1  Niet van toepassing
0V Toevoer 0V (Normaal 0V)  FS2  Niet van toepassing
OP1  Temperatuur uitgang  P5  Setpoint
OP2  Niet van toepassing   P6  Setpoint, wiper
OP3 CO2 uitgang   P7  Setpoint
0V Normaal 0V (indien aanwezig)  MS1  Niet van toepassing
TH1 Niet van toepassing   MS2  Niet van toepassing
TH2 Niet van toepassing   OVR  Niet van toepassing

Eindblok

Voor eenvoudiger installatie kan het klemmenblok van de printplaat worden 
losgemaakt. Bij gebruik van een verbindingsring is er geen gereedschap 
nodig om het veerbelaste aansluitblok los te maken. 
Bij gebruik van een gestrande kabel, drukt u de oranje vergrendeling in om 
de veerbelasting samen te drukken. Voer de draad in en laat de veer los  
om de draadverbinding te beveiligen.

BELANGRIJK! Zorg ervoor dat het klemmenblok in de juiste positie en 
richting is geplaatst. De kabelinvoer wijst naar het midden van de sensor.

Instellingen

Uitgangsmodus en LED-indicatie selecteren:

3-draads verbinding:
De sensor stelt de uitgangen automatisch in op 0-5 VDC of 4-20 mA op 
basis van de resistieve belasting op de uitgangen. Alle uitgangen MOETEN 
verbonden zijn met hetzelfde type belasting:
• Als ALLE belastingen >2k2Ω zijn, worden alle uitgangen ingesteld op  
 0-5Vdc en zal het groene 0-10V LED-indicatielampje gaan branden.
• Als ALLE belastingen >50Ω en <550Ω zijn, worden alle uitgangen   
 ingesteld tot 4-20mA en zal het oranje LED-indicatielampje gaan branden.
• Als ELK van de belastingen <50Ω of >550 en <2k2Ω zijn, worden alle  
 uitgangen uitgeschakeld en zal het rode ERROR LED-indicatielampje  
 gaan  branden.

Uitgang 1 wordt eerst gecontroleerd en waarna vervolgens bepaald waar 
deze uitgang op is ingesteld, alle andere ingeschakelde uitgangen 
zijn automatisch aangesloten op vergelijkbare belastingen. 
De LED-indicatielampjes gaan na 15 minuten uit.

Zelf-test knop

De zelftestknop helpt de installateur om de bedrading voor elke uitgang te 
valideren en helpt het systeem in bedrijf te stellen. Wanneer de zelftestknop 
wordt ingedrukt, worden alle uitgangen als volgt doorlopen: 0%, 50%, 
100%, normaal bedrijf. Na 30 seconden in elke modus wordt het systeem 
gereset naar normaal bedrijf. Wanneer de zelftestknop langer dan 3 
seconden wordt ingedrukt, worden alle uitgangen ingesteld op 50%, bij het 
loslaten keren de uitgangen terug naar normaal bedrijf.
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Aansluitklemmen

Hoewel alles in het werk is gesteld om de juistheid van deze specifi catie te waarborgen, kan Barcol-Air geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade, letsel,
verlies of kosten van fouten of weglatingen. In het belang van technische verbetering kan deze specifi catie zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Aansluiting
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P5/P6 0kΩ 10kΩ

P7/P6 11kΩ 1kΩ

Voor 1-11kΩ gebruikt u de 0-10Ω en voegt u een inline 1kΩ-weerstand toe 
aan de ingangszijde van de controller.

Stroomtoevoer
24Vdc/ac ±10%
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